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Rapportgesprekken
Donderdag en dinsdag houden we weer de rapportgesprekken. De rapporten en werk van uw kind liggen in de gang bij de
klas voor u klaar om in te kijken in de tijd vooraf aan het gesprek. In de hallen liggen de gevonden voorwerpen uitgespreid.
Mocht uw kind iets kwijt zijn, dan kan het er zomaar tussen liggen. Na de krokusvakantie brengen we de overgebleven
spullen weg. Dit jaar ligt er een extra formulier voor u klaar bij het rapport van uw kind:

Besteding ouderbijdrage activiteitencommissie
Elk jaar betaalt u aan de activiteitencommissie een bijdrage. Hiervan worden onder andere activiteiten als Sinterklaas, Kerst,
Duindag, Kleuterfeest, bezoek aan het Muiderslot en kamp voor groep 8 georganiseerd. De activiteitencommissie wil graag
weten wat u belangrijk vindt waar de ouderbijdrage aan uitgegeven wordt en wat u belangrijk vindt voor eventuele extra
activiteiten. Deze week ontvangt u via uw kind of op een van de rapportavonden een formulier waarop u dit kunt aangeven.
Wij waarderen het zeer als u het formulier invult en weer inlevert. Zo kunnen we met elkaar; ouders, school en de
activiteitencommissie leuke activiteiten blijven organiseren!

Annemiek en Yanthe bevallen
Op 23 januari is Annemiek bevallen van een dochter, Fien. Yanthe is op 1 februari bevallen van een
zoon, Twan. We wensen beide gezinnen heel veel geluk!

Afscheid Marian Roozenbeek
Zoals u weet heeft Marian een nieuwe uitdaging gevonden op een Daltonschool in Amsterdam. Vrijdag 23 februari, haar
laatste werkdag op de Willem Alexanderschool, neemt zij afscheid van haar kinderen en collega’s. Heeft uw kind in de
afgelopen jaren bij Marian in de klas gezeten en vindt u het leuk om Marian gedag te komen zeggen, dan kan dit op vrijdag
23 februari om 12.00 uur.

Inzet personeel op de WAS
De afgelopen periode hebben we leerkrachten uit verschillende groepen moeten verschuiven om een vacature in de
onderbouw te kunnen invullen. Er waren namelijk geen geschikte externe kandidaten die op onze vacature afkwamen. De
communicatie vanuit de scholen hierover kan verschillen, maar wij weten dat het probleem van leerkrachtbezetting bij alle
scholen in Amstelveen speelt en dat de lage reactiegraad niet verbonden is aan onze school.
Als MT zijn wij, in samenwerking met de stichting en het team, op zoek naar oplossingen waardoor wij de kwaliteit van ons
onderwijs kunnen waarborgen.
Enerzijds is dit door het aantrekken van personeel (in opleiding) met leuke aanbiedingen, anderzijds kijken we ook naar de
optimale inzet van onze eigen leerkrachten. Wij stemmen onze gedachten en ideeën af met de MR.
In de volgende nieuwsbrieven berichten wij u hier verder over.

Staking 14 maart
PO in actie blijft oproepen tot staking voor een beter salaris voor de leerkrachten, ook na het akkoord dat is gesloten over de
werkdrukvermindering. Het team van de Willem-Alexanderschool heeft zich nog niet uitgesproken over het staken, wel
wordt er onderling veel over gesproken. Deze week zal het team stemmen en zullen leerkrachten zich individueel uitspreken.
Zodra duidelijk is welke consequenties dit heeft voor de aanwezigheid van leerkrachten in de groepen en daarmee voor de
openstelling van de school, zal ik u berichten. Houdt u er voor alle zekerheid wel rekening mee dat de school gesloten kan
zijn op 14 maart.

Uitzending Studio Snugger
Zoals eerder vermeld in de nieuwsbrief van januari zijn op 16 januari de groepen 6 aanwezig geweest bij de opnames van
Studio Snugger. Studio Snugger is een educatief showprogramma van de NTR voor kinderen van 6 tot 9 jaar. Het programma
gaat op zoek naar antwoorden op prangende vragen van kinderen.
De show zit vol leuke en leerzame rubrieken over boeiende onderwerpen en weetjes. Tijdens de opnames zaten kinderen
van groep 6a en 6b in het publiek. Zij hebben actief meegedaan door hun stem uit te brengen via de ‘kletspraat-stemknop’.
Zondag 25-02-18 om 08:25 uur wordt de aflevering uitgezonden. U kan de aflevering ook altijd terugkijken via
https://www.zapp.nl/1625-studio-snugger

Verkeerssituatie rondom school
Bij regelmatige controles hebben de politie en team Handhaving Openbare Ruimte (HOR) van de gemeente AmstelveenAalsmeer geconstateerd dat er gevaarlijke verkeerssituaties rondom de scholen plaatsvinden.
Van maandag 5 maart tot en met vrijdag 9 maart 2018 start team HOR in samenwerking met de betreffende wijkagent van
de politie een actie waarbij gelet wordt op verkeershinder.
Wij zullen, indien noodzakelijk, verbaliserend optreden. U kunt hierbij denken aan de volgende parkeersituaties waarop
wordt gelet:
 Dubbel parkeren;
 Parkeren in stopverbod;
 Parkeren op het trottoir;
 Stilstaan op de rijweg waardoor verkeershinder ontstaat;
 Parkeren buiten de vakken in een woonerf;
 Rijden tegen de verplichte rijrichting in.
Mocht u hieromtrent vragen hebben dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met: team HOR van de gemeente
Amstelveen-Aalsmeer op telefoonnummer: 020-5404911

Programma stichting WAMI in krokusvakantie
Het is al bijna weer voorjaarsvakantie. Hopelijk blijft het weer nog een tijdje mooi, zodat je fijn naar buiten kunt. In de Meent
hebben we weer een aantal activiteiten georganiseerd, die zowel met mooi als slecht weer de moeite waard zijn. Er is van
alles te doen. Schrijf je snel in, want voor een aantal activiteiten is de plaats beperkt. We hopen dat er veel kinderen komen!
Maandag 26 februari: Spelletjes
We gaan allerlei spelletjes doen en maken er een feestje van.
Onbeperkt aantal kinderen.
Wat kost het: € 1,50
Leeftijd: 4 – 12 jaar
Tijd: 14.00u. – 15.30u.
Dinsdag 27 februari: Timmeren
Hout, een hamer, spijkers en… timmeren maar! Wie maakt het mooiste kunstwerk?
Maximaal 15 kinderen
Wat kost het: € 2,50
Leeftijd: 7 – 12 jaar
Tijd: 10.00u. – 12.00u.
Woensdag 28 februari: Sportinstuif
Een middagje lekker bewegen in de Sporthal van de Meent.
Onbeperkt aantal kinderen
Wat kost het: € 3,00 (met strippenkaart €2,50, met sport- en cultuurabonnement gratis)
Leeftijd: 6 – 12 jaar
Tijd: 13.30u. – 15.30u.
Donderdag 1 maart: Koken in De Middenhof
In De Middenhof (Dr. Willem Dreesweg 155, blauw gebouw) gaan we een hele maaltijd bereiden en… opeten! We
verzamelen om 9.45u. bij De Meent en lopen naar De Middenhof, om 13.00u. lopen we weer terug. Je mag ook direct naar
De Middenhof komen (om 10 uur).
Maximaal 15 kinderen
Wat kost het: € 4,00
Leeftijd: 7 – 12 jaar
Tijd: 10.00u. – 13.00u. (het laatste uur gaan we eten!)
Vrijdag 2 maart: Schilderen met Raouf
Maak je eigen schilderij op canvas.
Maximaal 15 kinderen
Wat kost het: € 3,00
Leeftijd: 6 – 12 jaar
Tijd: 10.00u. – 12.00u.

